
ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ ODBORNÉ SPORTOVNÍ KOMISE BEZMOTOROVÉHO 

LÉTÁNÍ AEČR (DÁLE PLACHTAŘSKÁ KOMISE A PK) 

KONANÉHO V HRADCI KRÁLOVÉ DNE 1. 11. 2014 

 

Přítomni: Pepe Bárta (JB), Jirka Cihlář (JC), Petr Koutný (PeK), Petr Pánek (PP), Radek Zima (RZ) 

Přizváni: Petr Krejčiřík (manažer reprezentace), Tomáš Rendla (MS 2018) 

 

1. JC zahájil zasedání a představil program dnešního zasedání. 

2. JC seznámil PK s jednáními výboru a body, které se týkají plachtění a budoucnosti AeČR. 

3. JC seznámil PK s finanční situací, účtem PK a rozpočtem. Komise projednala čerpání 

peněz z dotačního programu 5 a 2. Komise projednala úhrady položek mimo dotační 

tituly.  

4. Komise projednala využívání „DD“ OK-2345, příjmy z odlétaných hodin poklesly z důvodu 

nízkého náletu v letošní nevydařené sezóně.  Komise projednala problémy s provozem 

DD, kdy v uplynulém roce někteří nájemci účtovali pilotům výrazně vyšší částky, než 

které jsou odváděny za letovou hodinu. Komise požaduje od nájemců oddělení 

vícenákladů (převoz letadla, hangárování apod.) od letové hodiny. Výše odvodu za 

letovou hodinu je určena Plachtařskou komisí. 

5. Propagace plachtění v roce 2014. V roce 2014 byl připraven a natočen Honzou Hruškou a 

Andreou Balounovou dokument o MS ve Finsku a odvysílán v ČT. Vlivem započítané DPH 

stouply náklady na film nad domluvenou úroveň. Dokument z MS v Leszne připraven 

nebyl, byla uzavřena smlouva s ČT a ta nebyla z naší strany dodržena. Většina dalších 

plánovaných akcí realizována zatím nebyla (náborový film), případně byla realizovaná 

v menším objemu (informační servis pro média). Petr Krejčiřík navrhnul další možné 

dokumenty ze závodů v roce 2015 – MS žen a MS juniorů. JC kontaktuje Honzu a Andreu 

a domluví další spolupráci s PK na rok 2015. Plachtařská komise dále vyhlásí konkurz na 

realizaci PR projektů na rok 2015 a na PR manažera PK. 

6. Komise projednala výsledky plachtařské reprezentace a porovnání s úspěchy ostatních 

odborností. Komise negativně hodnotí nedostatečnou sólovou a týmovou přípravu 

některých reprezentantů. Petr Krejčiřík zhodnotil průběh mezinárodních soutěží 

v uplynulém roce a zhodnotil jednotlivé členy reprezentačního družstva (RD). Technika 

pro potřeby RD a organizace naší reprezentace je ve srovnání se zahraničním na špičkové 



úrovni. Petr seznámil PK s chováním některých členů RD. JC se zúčastní následujícího 

setkání reprezentace a bude tlumočit názory komise. 

7. Tomáš Rendla informoval komisi o bidu na MS v roce 2018 na letišti Příbram. V Lausanne 

proběhne na jaře prezentace pořadatelů, zúčastní se Tomáš Rendla a odprezentuje 

nabídku delegátům. V roce 2017 je povinný předzávod, komise diskutovala možnost 

spojit předzávod s PMČR. Po dobu soutěží v roce 2017 a 2018 bude letiště Příbram 

primárně určeno pro plachtění. 

8. PK projednala průběh příprav soutěží ve Zbraslavicích a Moravské Třebové.  

9. Komise projednala odpovědní formuláře soutěžících a hodnocení jednotlivých soutěží 

v minulém roce. Komise bere na vědomí spokojenost s PMČRj v Hronově a PMRg Táboře, 

a projednala stížnosti na některé problémy s průběhem PMČR v Hosíně. PK bude 

vyžadovat úpravu propozic a povinného zástupce závodníku v teamu stavby tratí. 

 PK děkuje účastníkům průzkumu, vážíme si vašeho času a snaze nám pomoci. Lence a 

Radkovi Zimovým děkujeme za přípravu a vyhodnocení formulářů. 

10. Plachtařská komise bere na vědomí názory plachtařů na délku soutěže a na rok 2015 

nebude do délky trvání zasahovat.  

11. Následovala tradiční, dlouhá a bouřlivá diskuze o způsobech vážení klubové třídy.  

Vzhledem k tomu, že diskuze a argumentace nevedla ke konsensu, bylo předsedou JC 

vyhlášeno hlasování s následujícím výsledkem: 

 

Úvodní vážení bude prováděno na všech závodech organizovaných AeČR, tj. PMČR, 

PMRg a PMČRj. U vodních tříd bude povinné každodenní vážení před gridem, u třídy klub 

bude toto vážení namátkové při jízdě na grid.  

(pro JC, PK, PP; proti RZ, PB) 

 

PK vypracuje manuál pro organizátory a piloty, aby byl jasný postup při vážení od 

vstupního vážení před soutěží a v průběhu celé soutěže. 

12. Hlasování o organizátorech soutěží 2015: 

PMČRj: Křižanov jednohlasně 

PMČR: Tábor (JC,PK,PP), Vysoké Mýto (RZ,PB) 

PMRg: Hodkovice (RZ,PK,PB), Dvůr Králové (JC,PP) 

13. Schválené termíny soutěží na rok 2015: 

PMČR: 24.5. - 6.6.15 

PMČRj: 5.7. - 18.7.15 

PPJ před PMČRj: 27.6. - 4.7.15 

PMRg: 26.7. - 8.8.15 

14. PK schválila žebřík pilotů za rok 2014, aktuální verze je zveřejněna na webové stránce PK: 

http://www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2014.xls 



15. PK schválila návrh RD pro rok 2015: 

• ME Ocseni (TC Krejčiřík) 

o Open: Krejčiřík, Rendla 

o 18m: Krejčiřík R., Tichý 

o 20m: Harašta, Lešinger ??? 

 

• ME Rieti (TC ?) 

o Třídy: Std, 15m, club 

o Mraček, Loužecký, Cink, Pískatý 

o Dvořák, Svoboda 

o Louda, Tomaňa 

 

• MS ženy (Dánsko), TC P. Krejčiřík 

o 15m: Netušilová, Kuthanová?, Trešlová J. 

o Std: Vepřeková, Nováková, Černá 

o Club: Trešlová H, Papežíková, Teichmannová 

o náhradník Hájková 

 

• MS junioři Narromine (TC Krejčiřík) 

o Std: Krejčiřík R., Piskáček, Trybenekr 

o Club: Trešlová H., Charouz, Novák K. 

o náhradník Teichmannová 

 

• GP Varese 18m 

o Mraček 

 

16. Plachtařská komise diskutovala možnost spolufinancovat finančně náročné závody 

juniorů v Narromine a v rámci patřičných kapitol zažádá o příspěvek na tuto soutěž. 

17. PK bere na vědomi změny v plachtařské technice LSC. Nákupy v roce 2015: ASG29 a JS1. 

Prodej: Ventus PX a ASW22BL, prodej na Segelflugu zatím vázne, kupte si to :) PK 

pověřuje trenéra repre prováděním dalších kroků k realizaci těchto projektů, zaplacením 

záloh, jednáním s dodavateli, prodejem určených kluzáků a podáním žádosti o investiční 

dotace na dofinancování nákupu. 

18. PK probírala již poněkolikáté varianty dalšího fungování plachtařské reprezentace v rámci 

LSC. Jeden účet a jedno účetnictví pro všechny odbornosti nefunguje a generuje 

nepřetržité konflikty. Plachtařská komise nemá žádnou kontrolu nad financemi a 

účetnictvím LSC a navrhuje založení separátního spolku pro zajištění provozu plachtařské 

reprezentace. 



19. PK schválila nominaci na PMČR 2015. Piloti do 100. místa v žebříku nemusí žádat o 

nominaci PK, jsou nominování automaticky na základě článku 6.6.8.2 SŘZM6. Mimořádné 

nominace schválí PK na jarním zasedání. 

20. PK pokračuje v podpoře projektu PPJ a náklady na tento projekt jsou zahrnuty v 

rozpočtu. 

21. PK byla seznámená PP s prací na nové verzi žebříku, žádný prezentovatelný výstup není, 

PP si vyžádal další čas. 

22. Na základě chybějícího návrhu PP pro výpočet žebříku, komise rozhodla o změně 

bodování GP od roku 2015, nové znění SŘ zpracuje PeK a komise schválí elektronicky. 

23. PK děkuje společnosti DSA, a.s., Hradec Králové za poskytnutí prostor a cateringu k 

jednání komise.  

 

 

 

Zapsal: Radek Zima     Ověřil: Jiří Cihlář 

Rádlo, 9. 11. 2014     Ústí nad Orlicí, 9. 11. 2014 

 

 


